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ರಾಷಿ್ಟ çÃಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ ಕಾಯಯಕರ ಮ  

 ‘ಪಟೇಲರ ರಾಷಿ್ಟ çಯತೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಪ್ರ ೇಮ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ 

 

ದಿನಂಕ:೩೧/೧೦/೨೦೧೯ – ರಾಷಿ್ çದ ಅಖಂಡತೆ, ಸಾವಯಭೌಮತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 

ತಮಮ  ಜೇವನವನೆ್ನ  ಮುಡಿಪಾಗಿಟಿ್  ಮಹಾನ್ ನಯಕ ಸರ್ದಯರ ವಲಲ ಭಭಾಯಿ ಪಟೆಲ್

ರು. ದೂರದೃಷಿ್ಟ  ಹಾಗೂ ಧೃಢ ನಿರ್ಧಯರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಳನೆ್ನ  ಒಗೂೂ ಡಿಸುವಲ್ಲಲ  

ಪಟೇಲರ ಪಾತರ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಯ ತ ಉದಿಿಮೆರ್ದರ ಶಂತೇಶ ಕಳಸಗಂಡ 

ಹೇಳಿದರು. 

ನಗರದ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಸಂಸೆ್ಥಯ ಎ. ಎಸ್. ಪಾಟೇಲ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮಹಾವಿರ್ದಯ ಲಯ 

(ಸಾಾ ಯತತ )ದಲ್ಲಲ  ಐ.ಕ್ಯಯ .ಎ.ಸಿ., ರಾಷಿ್ಟ çÃಯ ಸೇವಾ ಯೇಜ್ನ್ನ ಮತ್ತತ  ಯುಥ್ ರೆಡ್ 

ಕಾರ ಸ್ಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಲ   ಸರ್ದಯರ ಸರ್ದಯರ ವಲಲ ಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜ್ನಮ  ದಿನ 

ಹಾಗೂ ರಾಷಿ್ಟ çÃಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ ಕಾಯಯಕರ ಮವನೆ್ನ ದಿೆ ೇಶಿಸಿ ಮಾತನಡಿದ ಅವರು 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಟೇಲರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿರದಿದಿ ರೆ, ನಮಮ  

ದೇಶವು ಅಖಂಡ ಭಾರತವಾಗುತ್ರತ ರಲ್ಲಲಲ . ಕಠಿಣ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಲ್ಲಲಯೂ ಹೈರ್ದರ ಬಾದ್ 

ಹಾಗೂ ಜ್ಮುಮ  ಕಾಶಿಮ ರಗಳನೆ್ನ  ಭಾರತದಲ್ಲಲ  ವಿಲ್ಲನಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಅಖಂಡತಾ ವನೆ್ನ  

ಎತ್ರತ  ಹಿಡಿದರು. ಅವರ ರಾಷಿ್ಟ çÃಯತೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಪ್ರ ೇಮ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಕಾಯಯಕರ ಮದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನೆ್ನ  ವಹಿಸಿದಿ  ಪಾರ ಚಾಯಯರಾದ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಎಮ್. 

ಮುಜಾವÀರ ರವರು ಮಾತನಡಿ ಸೆ್ಥ ೇಹ, ಸಾಮರಸಯ ದಿಂದ ದೇಶದ ಸಮೃದಿಿ  ಸಾಧ್ಯ . 

ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೊಗಿದಿ  ರಾಜ್ಯ ಗಳನೆ್ನ  ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದಲಲ ದೇ, ಜ್ನರ ಮನಸಸ ನೆ್ನ  

ಕ್ಯಡಾ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಲ  ರಾಷಿ್ಟ çÃಯತೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಪ್ರ ೇಮವನೆ್ನ  

ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಲ  ಪಟೇಲರ ಪಾತರ  ಅಮೊೇಘ. ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ನವು ಸವಯತಾಯ ಗಕ್ಯೂ  

ಸಿದಿರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. 

ಪಾರ ಸಾತ ವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದ ಉಪನಯ ಸಕ ಸೇಮಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ ದೇಶದ 

ಏಕತೆಯ ವಿರುದಿ  ಧ್ಾ ನಿ ಎತ್ರತ ದ ರಾಜಾ ಹರಿಸಿಂಗರ ಮನವೊಲ್ಲಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮನನೆ  

ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಮಗರ ತೆಯನೆ್ನ  ಕಾಪಾಡಿದವರು ಪಟೇಲರು. ಇಡಿೇ ವಿಶಾ ಕ್ಕೂ  

ರಾಷಿ್ಟ çÃಯತೆ, ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸಯ ವನೆ್ನ  ತೇರಿಸಿಕೊಟಿ್  ಕೇತ್ರಯ ಪಟೇಲರಿಗಿದೆ 

ಎಂದರು. 

ಇದೇ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಲ  ಮಹಾವಿರ್ದಯ ಲಯದ ಬೊಧ್ಕ ಬೊಧ್ಕೇತರ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗೆ, 

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಯುಥ್ ರೆಡ್ ಕಾರ ಸ್ ಸಾ ಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ವಿರ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಏಕತಾ ದಿವಸದ ಪರ ತ್ರಜಾಾ  ವಿಧಿಯನೆ್ನ  ಪ್ರರ . ಎಸ್. ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ 

ಬೊಧಿಸಿದರು. 

ಎನ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಕಾಯಯಕರ ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರರ . ಡಿ. ಬಿ. ಕೊಟ, ಉಪಪಾರ ಚಾಯಯ ಪ್ರರ . 

ವಿ.ಎಸ್. ಬಿಗಲ್ಲ, ಐ.ಕ್ಯಯ ಏ.ಸಿ. ಮುಖಯ ಸೆ್ಥ  ಡಾ. ಭಾರತ್ರ ಹಿರೇಮಠ, ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ವಿಭಾಗದ 

ಪ್ರರ . ಹನಗಂಡಿ ವೇದಿಕ್ಕಯಮೇಲ್ಲದಿರು. 



ಕಾಯಯಕರ ಮದಲ್ಲಲ  ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಮುಖಯ ಸೆ  ಪ್ರರ . ಎಂ. ಎಸ್. ಜೇವೂರ, ಪ್ರರ . ಸಿ.ಪಿ.ದಡೇಕರ, 

ಪ್ರರ . ಫಾತ್ರಮಾ, ಪ್ರರ . ದೇಗಿನಳ, ಮಹಾವಿರ್ದಯ ಲಯದ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿರ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಉಪಸೆಿ ತರಿದಿರು.  

ಕು. ಸುಜಾತಾ ಜಾಧ್ವ ಪಾರ ರ್ಥಯಸಿದರು. ಪ್ರರ . ಸುಭಾಸಚಂದರ  ಕನೆ್ನ ರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕು. 

ಆಕಾಶ ರಾಠೊಡ ಕು. ರಾಹುಲ ರಾಠೊಡ ನಿವಯಹಿಸಿದರು.  

 

 

  
 

 


